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 :چکيده 
ی مورد از جمله روشها. مذهبی و حفظ سالمت عمومی از اهميت برخوردار است تشخيص تفريقی گوشت حيوانات مختلف به داليل اقتصادی،

هدف از انجام اين تحقيق بررسي امكان تشخيص تفريقی گوشت گاو، .  می باشدPCR-RFLP و PCRاستفاده در اين زمينه روشهای مولکولی مانند 

  جفت٥٩٧در روش اول توالی . در اين راستا دو سياست کلی به کار گرفته شد. گاوميش، اسب و االغ با استفاده از روشهای مولکولی بوده است

 که در مورد تمام گونه ها هم اندازه  PCR محصوالت.  تکثير شدGCYR و GCYF  با استفاده از پرايمرهای مشترکbبازياز ژن سيتوکروم 

  به صورت تکی و XbaI و AluI ، BamHI ،HaeIII ،RsaI و با کمک آنزيمهای محدود کننده RFLPبودند ،پس از تخليص با استفاده از روش 

 با طولهاي متفاوت در هر  bدر سياست دوم با استفاده از پرايمر اختصاصی گونه ای، توالی هايي از ژن سيتوکروم. کديگر تفريق شدنديا ترکيبی از ي

 ٤در اين تحقيق با استفاده ازترکيب های مختلف از آنزيمهای محدود کننده، گوشت هر .  گونه استفاده شد٤از اين اختالف جهت تمايز . گونه تکثير شد

 ٥/٠و١ گونه مورد نظر همچنين با استفاده از پرايمرهای اختصاصی حتي در مقادير بسيار پايين ٤گوشت  . ونه مورد نظر از يکديگر تفريق شدندگ

 روی Multiplex PCRبه عالوه با انجام .  ساير گونه ها تشخيص داده شدDNA درصد از ٥/٩٩و٩٩ يک گونه به ترتيب در  DNAدرصد از 

DNAگونه ، ٤ گونه و با استفاده از ترکيب همزمان پرايمرهای اختصاصی هر  خالص هر DNAدر اين تحقيق .  گونه مورد نظر شناسايي شد

همچنين هيچ  . انسانی و پرايمرهای مشترک و اختصاصی گونه ها نيز بررسی شد و هيچ واکنش متقاطعی مشاهده نگرديدDNAواکنش متقاطع بين 

 .گونه و پرايمرهای اختصاصی ديگر گونه ها ديده نشد يک DNAواکنش متقاطعی بين 

 

  RFLP  ، PCRگوشت، گاو، گاوميش، اسب، االغ، : واژه هاي آليدي

 

Abstract : 
 
      Two strategies were conducted to differentiate of raw meats of cattle, water buffalo, horse and donkey using PCR 

and PCR- RFLP. In the first one, a 597 bp sequence from cytochrome b gene was amplified using the common 

primers GCYF and GCYR. The PCR products with equal size for 4 species, were differentiated after purification and 

then performing RFLP with restriction enzymes AluI, BamHI , HaeIII , RsaI and XbaI in separated or combination 

reactions. In the second strategy, meats of 4 species were differentiated by amplification of different length of 

cytochrome b gene using the common forward primer GCYF and 4 species- specific reverse primers. 

      In this study, the meats of 4 species were discriminated from each other using RFLP with different combination 

of restriction enzymes. The meats also were differentiated applying the species- specific primers even in the case of 

amounts of 1 and 0.5 percent of DNA of each species in mix with the DNA of others. DNA of each species was 

detected performing multiplex PCR reactions containing DNA of one species and the 4 species – specific primers.  

       Finally any non-specific binding of used species – specific primers to each other species or human DNA was 

observed. 

 



 

 

 

:مقدمه

 

نگرانيهاي بهداشت عمومي و داليل مذهبي و اقتصادي، شناسايي و تمايز منشأ گوشت را در محصوالت غذايي بيش از 

حيات وحش و شناسايي شكارهاي غير همچنين تشخيص گونه از جمله مسائل مطرح در مديريت . سازد پيش ضروري مي

.باشد هاي حفاظت شده است و داراي جايگاه مهمي در امور قضايي مي مجاز در جهت مراقبت از گونه

 بعد از پيدايش جنون گاوي تحقيقات فراواني در زمينه تشخيص پروتئينهاي حيواني و بخصوص نشخوارآنندگان در غذاي 

روشهاي فراواني مورد ارزيابي قرار گرفته اند آه هرآدام مزايا و معايبي را دارا حيوانات و انسان صورت گرفته است و 

روشهاي . از جمله روشهاي رايج، روشهاي ميكروسكوپي است آه احتياج به آارشناسان خبره و تعليم ديده دارد. باشد مي

روشهاي مولكولي آه بر پايه باشد ولي  در گوشت خام مي  روش حساسي در تشخيص گونه ELISAايمونولوژيكي مانند 

PCRهاي   روي تواليDNAگيرد بر روشهاي ايمونولوژيك ارجحيت دارند و علت آن حساسيت باالي   هدف صورت مي

  ).  Lahiff et al., 2001(است  در مواردي است آه گوشت حرارت باال دريافت آرده  اين روش در تشخيص گونه 

 جهت تشخيص و تمايز گوشت خام چهار PCR-RFLP و PCRولكولي شامل هدف از اجراي اين طرح تدوين روشهاي م

 . گونه گاو، گاوميش، اسب و االغ به تنهايي و يا مخلوط بوده است

 

 :مواد و روشها

 :براي تمايز گوشت چهارگونه موردنظر دو سياست آلي اتخاذ شد

 بطوريكه تكثيرمي شود ) هاي مشتركپرايمر(ها   با آمك دو پرايمر مشابه در همه گونهDNAاي از   قطعه-الف

هاي  اي يكسان بدست آمده و سپس به آمك آنزيمهاي محدود آننده، قطعه مورد نظر به اندازه  با اندازهPCRمحصول 

  ).RFLPروش (بريده مي شوند ) ها االمكان متفاوت در هر يك از گونه و حتي(آوچكتر 

 در سايت اينترنتي Gene bank در چهارگونه مورد نظر از bسيتوآروم براي طراحي پرايمرها ابتدا توالي نوآلئوتيدهاي 

NCBI) استخراج شده و با استفاده از نرم افزار ) با شماره هاي دسترسي به شرح زيرDNAStar با يكديگر مقايسه 

بر .   NC001788 : و توالي االغ X79547: ، توالي اسبD88630: ، توالي گاوميشAY526085 : توالي گاو. شدند

 با وزن  DNA.  طراحي شدند٥٩٧ bp با فاصله GCYR و  GCYFاساس توالي مشابه در گونه ها، پرايمرهاي

 مورد  PCRو به عنوان الگو در واآنش  ) Sambrook et al., 1989( مولكولي باال از گوشت گونه ها استخراج شده 

 از ژل ٦٠٠ bp ، توليد آافي محصول و خالص سازي باند حدود  PCRپس از تعيين بهترين شرايط . استفاده قرار گرفتند

 )QIAGEN( مقداري از نمونه هر گونه جهت حصول اطمينان از منشا محصول ،PCR توالي يابي شد  )WG 

Biotechسپس با استفاده از نرم افزار ).   آلمانMapdraw  محل برش آنزيمهاي محدود آننده درتوالي هر يك ازگونه ها  

 ٥٩٧ bpباند .   براي بررسي مناسب تشخيص داده شدندXbaI و AluI ، BamHI ،HaeIII ،RsaI آنزيم  ٥ و مشخص

 .هر يك از گونه ها توسط اين آنزيم ها به صورت تكي و يا ترآيبي از دو آنزيم برش داده شدند

پرايمرهاي ( متصل شده ها   هريك از گونهDNA با آمك پرايمرهايي آه به نقاط متفاوت از DNAاي از   قطعه-ب

اي بخصوص و متمايز از  ها اندازه  در مورد هريك از اين گونهPCRتكثير شده و در نتيجه محصوالت ) اختصاصي



 

 

Forward همان توالي مورد استفاده در تهيه پرايمر مشترك يعني GCYF مورد 

ها ، تواليهاي متفاوتي با فواصل مختلف از محل اتصال پرايمر   هريك از گونهReverseاستفاده قرار گرفت و براي پرايمر 

Forward مورد استفاده قرار گرفت بطوريكه اندازه محصول PCR  براي هريك از گونه هاي گاو، گاوميش، اسب و االغ 

 .  به دست آيد٦٥٥ و ٥٣٢ ، ٤١٨ ، ١٠١٨ bpبه ترتيب  

  

:نتايج و بحث

 

مورد انتظار ) بر اساس بررسي نقشه برش توالي ها با آنزيم هاي محدود آننده( با آنچه RFLP  از  نتايج حاصله-الف

باشد، بطوريكه الگوي   متنوعترين الگوي برش را دارا ميRsaIاز ميان آنزيم هاي استفاده شده . بود آامال تطابق داشت

 نيز به تنهايي HaeIII  و AluIهایآنزيم.  باشند برش آن و قطعات حاصل از برش در چهارگونه متفاوت از يكديگر مي

 در گاو و گاوميش مشابه يكديگر هاد اما الگوي برش آننهاي اسب و االغ را از گاو و گاوميش متمايز آن د گونهنتوان مي

لگوی  گاو و يا اسب متمايز ساخت اما اة االغ و يا گاوميش را از گونة می توان گونBamHIبا استفاده از آنزيم . است

 االغ و يا ة قادر است  گونXbaIآنزيم . برش اين آنزيم در گاو و اسب و همچنين در گاوميش و االغ مشابه يکديگر است

همچنين اين آنزيم .  االغ را از اسب متمايز کندة گاو و يا گاوميش تفريق کند اما اين آنزيم نمی تواند گونةاسب را از گون

 ترکيب آنزيمی مورد مطالعه در اين ٣ بوسيله RFLPنتايج حاصل از  . يش نمی باشد گاو از گاومةقادر به تفريق گون

 ٣ نشان می دهد که هر .BamHI XbaI-)   و جAluI-BamHI)   ، بBamHI-HaeIII) الفتحقيق شامل ترآيبات 

 . گاو، گاوميش، اسب و االغ را از يکديگر تفريق نمايندة  گون۴ترکيب قادرند هر 

 پرايمرهاي اختصاصي باندهايي با اندازه هاي مورد انتظار حاصل شدند بطوريكه امكان تشخيص  با PCR  در -ب

پرايمر اختصاصي  طراحي شده براي هرگونه  تنها با  . و تفريق گوشت هر يك از گونه هاي مورد آزمايش فراهم شد

DNA همان گونه توليد محصول نموده و با  DNA 3  گونه ديگر و نيز DNAهمچنين . محصولي توليد نمي آند  انسان

 يك گونه، فقط محصول اختصاصي همان DNA گونه و ٤حاوي پرايمرهاي اختصاصي هر  multiplex در واآنشهاي 

DNAدرصد از ٥/٠ و ١پرايمر اختصاصي هر گونه قادر است مقادير .  توليد مي شودDNA آن گونه را به ترتيب در 

 . تشخيص داده و محصول اختصاصي را توليد نمايدها   ساير گونهDNAدرصد از ٥/٩٩ و ٩٩

 و به همراه پرايمرهاي اختصاصي براي تشخيص و تمايز ژنهاي مختلف به عنوان الگودر تحقيقات انجام شده قبلي، 

و يا گوشت گاو و  ) Matsunaga et al., 1999(گوشت گونه هاي مختلف مانند اسب، گاو، بز، گوسفند، خوك و مرغ 

 Lahiff et al., 2001( گونة خوك، گوسفند و مرغ ٣و همچنين گوشت و پودر استخوان  ) et al., 1998 Gouli(بوفالو 

نگارندگان مقاله حاضر گزارشي از تشخيص گونه االغ با استفاده از روشهاي مولكولي .   مورد استفاده قرار گرفته اند )

 .نيافته اند
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